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“Dat hij vrolijk werd van mijn werk
was het mooiste compliment”

Buis staat op dit moment op nr. 6 van de wereldranglijst in zowel
het enkelspel als het dubbelspel. Zie www.marjoleinbuis.nl.

Buis wint internationaal
toernooi in Florence
Florence - De Beuningse

Marjolein Buis heeft in Florence het internationale rolstoeltennistoernooi op haar
naam geschreven. Het is de
eerste titel in het enkelspel
voor Buis dit seizoen. Marjolein: “Ik ben blij dat ik

weer de enkelspeltitel van
een toernooi heb gepakt. Het
toernooi vormde een leuke
voorbereiding op het toernooi van komende week:
British Open. Daar is de top
van de wereld aanwezig en
is de strijd heviger.”

Gelderse bijdrage aan
natuurmonumenten
- Natuurmonumenten ontvangt van de
provincie Gelderland 7,9
miljoen euro voor nieuwe
natuur- en natuurherstelmaatregelen. Hiermee verandert Natuurmonumenten
in vijf jaar 312 hectare van
haar landbouwgronden in
nieuwe natuur. Daarnaast
neemt Natuurmonumenten
maatregelen om bestaande
natuur te verbeteren. De
Gelderland

provinciale subsidie dekt
95% van de kosten. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk:
“Met deze subsidie maakt
Natuurmonumenten de natuur gezonder en verrijkt
Gelderland. Dat is goed voor
inwoners, recreanten én het
bedrijfsleven, want het levert ook werkgelegenheid
op. Investeren in de natuur
maakt een investering in de
economie mogelijk.”

Vervolg van de voorpagina
Hanni Braspanning leest
daarnaast ter inspiratie,
luistert naar muziek en bladert in kunstboeken, van
bijvoorbeeld Matisse of de
surrealisten. Of ze gaat de
natuur in. “De natuur is
steeds meer mijn favoriete
plek om gedachten te ordenen – of te verwijderen.
Daar raak je nooit op uitgekeken!”
Een andere inspiratiebron
voor Hanni zijn mythologie
en mythologische figuren,
zoals de feniks die uit zijn
as herrijst. Deze thema’s

Vervolg van pagina 2-3
Dat ‘Het Script’ een whodunnit is geworden, is geen
vreemde keuze voor Jorein.
Detectiveverhalen, zoals de
boeken van Agatha Christie
en Alan Bradley, vond ze altijd al leuk om te lezen. Ook
kijkt ze graag naar detectiveseries as Inspector Lewis en
Sherlock. Jorein: “Je kunt in
dit genre zelf meespeuren en
als je met meerdere mensen
bent kun je er lekker over
discussiëren: ‘wie denk jij
dat het gedaan heeft?’ Ook
vind ik de verhalen vaak
spannend. Maar dan weer
niet de verhalen die zó gru-

Glasvezel internet, HD-TV en bellen.
Je stelt zelf je pakket samen met Vodafone Thuis.
Helemaal zoals jij wilt. En je kunt het
iedere maand aanpassen. Gratis.

Vodafone
Power to you

zig die geen benen meer had.
Hij keek lang naar Hanni’s
werk. “Hij zag eruit alsof hij
zich in- en intriest voelde.
Ik werd er een beetje nerveus van - ik dacht: nu gaat
er iets komen. En ja, hij zei
opeens: ‘ik word hier vrolijk
van’. Da’s wel het beste compliment dat je kunt krijgen.”
Lachend: “Nu mag iedereen
zeggen dat-ie er vrolijk van
wordt!”
De gratis expo is te bezichtigen tijdens de openingsuren
van de bieb. Zie voor informatie en workshops: http://
www.habras.nl

Slijk-Ewijk - Op zondag 10
augustus vindt de vierendertigste zomermarkt plaats
in Slijk-Ewijk. In ruim 80
kramen verkoopt men oude
en nieuwe spullen en presenteren Slijk-Ewijkse verenigingen zich. De markt is
van 10.00 – 16.00 uur. Met
het voet/fietsveer van Beuningen naar Slijk-Ewijk is
de markt makkelijk bereikbaar.
Aanmelden voor een standplaats? U kunt dan contact op te nemen met Dhr.
J. Blom (Waaldijk 17, 6677
MA
Slijk-Ewijk, 0481 –
482988) of Dhr. H.Verbeeck,
(Valburgsestraat 29, 6677 PC
Slijk-Ewijk, 0481 – 481725).

Zo kom je erachter of je
geschikt bent voor de politie

Vodafone
is hier thuis

vodafone.nl/thuis

verwerkte ze in een serie totems. Mensen worden over
het algemeen heel vrolijk
van haar felgekleurde figuren. Hanni: “Dat vind ik
leuk, maar ik had daar in
het begin wel moeite mee.
De diepere gedachte die bij
de totems hoort, de betekenis van de kleuren waar ik
mee werk – ik werk heel
symbolisch –daar kijkt men
soms overheen. Maar op een
gegeven moment veranderde dat.” Tijdens de opbouw
van een expositie in de Sint
Maartenskliniek was een
man in een rolstoel aanwe-

Zomermarkt in
Slijk-Ewijk

welijk worden dat je denkt:
dit wil ik niet lezen…”
In Joreins eerste werk is er
volop gelegenheid om als
lezer zelf mee te speuren en
te discussiëren: op de laatste pagina’s komen er drie
verdachten aan bod van wie
je het motief, alibi en hun
connectie met het script
kunt invullen. Jorein: “Een
interactief boek, ja - het is
de bedoeling dat je zelf erachter kunt komen of je geschikt bent voor de politie.”
Zou ze zelf later graag bij de
politie gaan? Lachend: “Oh,
nee, dat lijkt me doodeng ik houd het liever bij schrijven!”

Roda’28 verliest tegen NEC
Zaterdag heeft vijfdeklasser Roda’28 uit Winssen met 6-0
van de profs van N.E.C. verloren. De oefenwedstrijd was
onderdeel van de zomertour van de Nijmeegse Jupiler
League-club door de regio. De doelpunten zijn gemaakt door
Stefanik (2x), Celik, Diarra, Haitz en Nielsen. Het duel is door
ongeveer 800 mensen bekeken op sportpark De Boshof.

